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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 4 D’ABRIL DE 
2017 

 
Acta núm. 13 
 
Assistents: 
 

NEUS LLOVERAS I MASSANA       
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
GLÒRIA GARCÍA PRIETO 

            GERARD LLOBET I SÁNCHEZ 
            JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
             
              

SECRETARI ACCIDENTAL 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la regidora Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL i  la Sra. NÚRIA 
BLANES MELÉNDEZ (Comunicació) i la Sra. ROSA LUCAS BIZARRO (Secretaria) 
d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
La regidora Sra. TERESA LLORENS I CARBONELL excusa la seva assistència. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria. 
 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions 
respectives, s’adopten els acords següents: 
 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
 
1.   FE PÚBLICA I CARTIPÀS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE MARÇ DE 2017. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 28 de març de 
2017  per unanimitat dels assistents. 
 
2.  UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE DECLARACIÓ DE CADUCITAT D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 000112/2016-UES PER ESTÀNCIA DEL SEU GOS A LA 
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PLATJA DE AIGUADOLÇ DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 
24/06/2016. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents  adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Declarar la CADUCITAT i ordenar l’ARXIU de l’expedient administratiu 
sancionador incoat a la persona titular del DNI XXXX, per contravenir l’article 24.1 de 
l’Ordenança d’ús de les platges, segons consta a l’expedient.  
 
SEGON. Notificar la present resolució a la part interessada, amb l’advertiment que la 
caducitat dels expedients no impedirà que se’n puguin incoar altres pels mateixos fets, 
sempre i quan aquests no hagin prescrit, a l’instructor, al secretari de l’expedient i al 
cap de la Policia local.” 
 
 
 
3. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE DECLARACIÓ DE CADUCITAT D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, PER L’ENTRADA AMB UN GOS A 
UN ESTABLIMENT DEGUDAMENT SENYALITZAT AMB EL RÈTOL DE 
PROHIBICIÓ D’ENTRADA D’ANIMALS, NÚM. EXP. 000038/2016-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER: DECLARAR LA CADUCITAT per haver passat el termini de 6 mesos des 
de l’inici de l’expedient sense notificar la resolució de l’expedient sancionador incoat a 
nom de la persona titular del DNI XXXX, sens perjudici de la possibilitat de tornar a 
incoar expedient sancionador en cas de que els fets no hagin prescrit. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen.” 
 
 
4. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE LICITACIÓ 

DESERTA DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ I LA 
GESTIÓ DELS QUIOSCOS UBICATS A LA RAMBLA PRINCIPAL DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ. EXP. 033/2016-CONT. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents: 
 
ACORDS 
 
“PRIMER.- DECLARAR DESERTA la licitació de la concessió de domini públic per a 
l’explotació i la gestió dels quioscos ubicats a la Rambla Principal de Vilanova i la 
Geltrú. 
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SEGON.-  Publicar la declaració al Perfil del Contractant. 
 
TERCER.- Requerir al servei de Serveis Viaris i Mobilitat per tal que iniciï nou 
procediment de licitació. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.” 
 
 
5. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPLIMENT DE LA 

RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL CATALÀ DE RECURSOS CONTRACTUALS. EXP. 
NÚM. 000009/2017-CONT. 
 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:  
 
“Donar compliment a la resolució número 40/2017 de data 18 de març de 2017, del 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic dictada com a conseqüència del recurs 
interposat per l’empresa ENERGIA ELÉCTRICA EFICIENTE, SL contra la resolució 
d’adjudicació del contracte de gestió del servei de manteniment de l’enllumenat públic de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i a l’efecte: 
 
a) Atorgar a l’empresa ENERGIA ELÉCTRICA EFICIENTE, SL integrant de la UTE VIG 

SMART CITY, el tràmit de vista de l’expedient pel termini de deu dies en la part 
tècnica de l’oferta de l’empresa SECE no afectada de confidencialitat, segons 
s’indica a continuació, per tal que l’empresa recurrent pugui fonamentar, en el seu 
cas, un nou recurs contra l’adjudicació, i a aquest efecte, un cop complimentat 
l’accés a la informació, s’obrirà un nou termini per recórrer l’adjudicació. 
 

b) Exceptuar del tràmit de vista per restar afectada de confidencialitat la següent 
documentació: 

 
b) 1. La part de l’oferta tècnica de l’empresa SECE que resta afectada de 
confidencialitat, i no podrà ser examinada en el tràmit de vista de l’expedient serà: 
Del Volum 2, titulat Criteri 1. Memòria Tècnica. L’apartat 2.14, en la seva integritat. 
Del volum 4, titulat Annexes. L’apartat 1. Mitjans Humans en la seva integritat.  
Del volum 5. Suport digital, en la seva integritat.  
 
b) 2. La part de documentació presentada per l’empresa CLECE que resta afectada 
de confidencialitat, i no podrà ser examinada en el tràmit de vista de l’expedient serà: 
Del  Volum 2: ANNEXES 
Punt 3.4 ANNEX 4: PLA D’IGUALTAT. Els diferents convenis entre l’empresa i el 
comitè de treballadors per tal d’acordar els plans d’igualtat, on consten els pactes 
interns i les dades personals de les persones signants. 
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b) 3. La part de documentació presentada per l’empresa OHL SERVICIOS, S.A. que 
resta afectada de confidencialitat, i no podrà ser examinada en el tràmit de vista de 
l’expedient serà: 
Del SOBRE 3: MEMÒRIA TÈCNICA. Punt 1.6.3. Pla d’igualtat. Els diferents convenis 
entre l’empresa i el comitè de treballadors per tal d’acordar els plans d’igualtat on 
consten els pactes interns i les dades personals de les persones signants.” 
 

 
6. ESTADÍSTICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ 

MUNICIPAL D’HABITANTS.   EXP. NÚM. 000095/2017-EST. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents: 
 
ACORDS  
 
“PRIMER .- Aprovar la totalitat de la gestió administrativa realitzada durant el període 
de la revisió del Padró Municipal d’habitants amb referència a l’1 de gener de 2017 i la 
xifra de població resultant, que ascendeix a seixanta-sis mil vuit-cents setanta-tres 
habitants  (66.873) habitants. 
 
SEGON.- Lliurar els registres i documentació corresponent a la Delegació provincial de 
l’Institut Nacional d’Estadística, per a la tramitació de l’aprovació definitiva de la xifra 
de població a l’1 de gener de 2017.” 
 
 
 
7. ESTADÍSTICA. ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN SOBRE 

L’EMPRADRONAMENT DE SR. XXXX EXP. NÚM. 000214/2016-EST. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Denegar totes les sol·licituds d’empadronament formulades pel Sr. XXXX 
per tal d’ésser empadronat en el carrer d’Olèrdola, 31 6è, 2a de Vilanova i la Geltrú.  
 
Segon.- Declarar que aquesta mateixa denegació que haurà de reiterar-se tantes 
vegades com sigui menester, mentre l’al·ludit interessat no acrediti disposar de la 
corresponent autorització de la persona física propietària de l’immoble.” 
  
 
POLÍTIQUES DE LA CIUTADANIA 
 
 
8. CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ DE LA CONCESSIÓ 

DEL FONS DE PRESTACIÓ “ACTIVITATS CULTURALS DE LES FESTES 
MAJORS “, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2017 DEL 
PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019”.  EXP. NÚM. 68/2017/eAJT. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona corresponent al fons “Activitats culturals 
de les festes majors”, consistent en el suport de desenvolupament d’activitats de 
caràcter cultural en el marc de la festa major del municipi, del Catàleg de serveis de 
l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per un import de VUIT MIL 
SET-CENTS NORANTA VUIT EUROS (8.798,00 €) i formalitzar l’acceptació amb  el 
formulari C3-003-17.” 
 
 
9. CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

CULTURAL ENTRE LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP. NÚM. 000068/2017-CUL. 

 
S’ha retirat de l’ordre del dia. 
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
10. PROMOCIÓ ECONÒMICA. APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT 

DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’EMPRESA ONA BEACH CLUB SL (LA 
DAURADA) DE CESSIÓ DE LA DAURADA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA 
CÀMERA PAISATGÍSTICA DE TV3. EXP. NÚM. 000041/2017-DES. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’empresa 
ONA BEACH CLUB SL (La Daurada) per la cessió d’ús gratuït  per derivació del dret 
concessional original del titular, i com a afectació secundaria d’un espai de la 
cantonada de la teulada nord-est de l’edifici La Daurada per instal·lar una càmera 
paisatgística de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). 
 
SEGON. Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya  i d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
TERCER. Aprovar la fitxa/extracte dels convenis per tal de facilitar la publicació de les 
dades. 
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Descripció:  
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’EMPRESA 
ONA BEACH CLUB SL PER A LA CESSIÓ D’ÚS GRATUÏT D’UN ESPAI A LA 
COBERTA DE L’EDIFICI DE LA DAURADA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA 
CÀMERA PAISATGÍSTICA DE TV3 

Data:  
Per determinar en posterioritat a l’acord de la Junta de Govern Local 
 
Signataris:  
 
 Per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Alcaldessa Neus Lloveras i Massana i per 
l’empresa Ona Beach Club SL el senyor XXXX. 
 
Objecte:  
 
Cessió d’ús gratuït a favor de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA d’un 
espai a la coberta de l’edifici la Daurada per a la instal·lació d’una càmera 
paisatgística. 
 
Drets i Obligacions: 
 
Per part de l’Ajuntament  
 
I.- Fer-se  càrrec de les autoritzacions, gestions i tràmits municipals que siguin 
necessaris per la instal·lació de la càmera paisatgística a l’espai descrit al pacte 
anterior, el manteniment, subministrament elèctric i el trasllat del senyal de vídeo de la 
càmera fins les instal·lacions de la CCMA. 
II.- Que la instal·lació objecte del present conveni de cessió d’espai, no afectarà a la 
configuració ni les instal·lacions  preexistents a l’edifici, ni causarà molèsties a LA 
DAURADA i que compleix amb les especificacions tècniques i d’homologació 
requerides per la normativa vigent, declarant que no causa pertorbacions ni genera 
radiacions que pugin afectar  a la protecció de la salut. 
III.-  Assumir la responsabilitat davant qualsevol reclamació que pugui sorgir per part 
de la CCMA en relació al conveni amb ella subscrit i declara que  les instal·lacions 
indicades comptaran  amb tots els permisos i autoritzacions necessaris per assolir-la, 
quedant exonerada LA DAURADA de  tota responsabilitat en aquests extrems. 
IV.- Comunicar per escrit a LA DAURADA  tant les possibles pròrrogues 
contemplades com la resolució anticipada del conveni subscrit amb la CCMA per part 
de la Corporació,  als efectes oportuns del seu coneixement i de la retirada de les 
instal·lacions i material efectuat en el termini d’ un mes  des de que aquesta tingués 
lloc. 
V.- Col·laborar amb LA DAURADA  en accions de promoció de la ciutat 
 
Per part de l’empresa ONA BEACH CLUB SA (La Daurada) 
 
I.- Estar en possessió de la corresponent i prèvia autorització de Ports de la 
Generalitat per la instal·lació de la càmera paisatgística a l’espai descrit al pacte 
anterior a la teulada del seu edifici  i  que és objecte del Conveni subscrit entre la 
CCMA i l’ Ajuntament. 
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II.- Permetre la instal·lació que es detalla a la proposta tècnica d’instal·lació 
continguda a  l’Annex I  i de conformitat amb ella, autoritzar la col·locació dels tubs i 
cablejat elèctric necessari pel baixant de la coberta i el passa-mur corresponent per 
poder accedir al sostre i efectuar la instal·lació del rack mural així com l’accés  a 
l’escomesa elèctrica existent a l’edifici del quadre de baixa tensió. 
 
III.- Garantir  el  lliure i permanent  accés del personal  de la CCMA acreditat a la 
ubicació en la qual s'instal·larà el material i equipament tècnic, i això als efectes de dur 
a terme les tasques d’instal·lació i posterior manteniment preventiu i correctiu, així 
com per garantir el seu funcionament en la tramesa de les imatges preses; igualment 
s’obliga a garantir aquest accés a personal al servei de la Corporació en iguals 
termes. 
IV.-  Informar i comunicar de forma immediata de qualsevol incidència que es detecti a 
la instal·lació al personal de la CCMA. 
 
Vigència: 
El present conveni es pacta per un període de quatre anys a partir de la data de la 
seva signatura i les seves possibles renovacions fins a un màxim de 4 anys 
addicionals, si cap de les seves parts procedeix a la seva denúncia  amb una 
antelació de 30 dies naturals a la data de venciment. 
 
 
 
 
11. PROMOCIÓ ECONÒMICA. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS 
AUDIOVISUALS SA PER INSTAL·LAR UNA CÀMERA PAISATGÍSTICA DE 
TV3. EXP. NÚM. 000080/2017-DES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la 
CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS SA per instal·lar una 
càmera paisatgística a la plaça Trajo de Garbí a la cantonada de la teulada nord-est de 
l’edifici La Daurada de Vilanova i la Geltrú. L’eficàcia d’aquest conveni queda 
condicionada a l’aprovació del conveni de cessió d’ús de l’espai referit i necessari per 
a la seva instal·lació.  
 
SEGON. Aprovar la despesa de 14.520€ més IVA (3.049,20€) per 8 anys de durada (4 
+ 4 prorrogables), segons conveni, essent l’import per a l’any 2017 de juny a desembre 
de 875€ més IVA (183,75€) amb quotes mensuals de 125€ més IVA (26,25€), 
corresponent als anys posteriors un import anual de 1.500€ més IVA (315€). Aquests 
imports aniran a càrrec de la partida 10.4320.2260201 Foment i accions de promoció 
ciutat. 
 
TERCER. Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern 
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a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya  i d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
QUART. Aprovar la fitxa/extracte dels convenis per tal de facilitar la publicació de les 
dades 
 
Descripció:  
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA 
CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS (CCMA) PER A LA 
INSTAL·LACIÓ D’UN EQUIPAMENT DE CÀMERA PAISATGÍSTICA DE TV3. 

Data:  
Per determinar en posterioritat a l’acord de la Junta de Govern Local 
 

Signataris:  
 Per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Alcaldessa Neus Lloveras i Massana i per 
part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA el senyor Amadeu Gassó 
Gimeno. 
 
Objecte:  
 
Instal·lar una càmera paisatgística a l’edifici de la Daurada per a la presa d’imatges de 
l’entorn geogràfic i paisatgístic. 
 
Drets i Obligacions: 
 
Per part de l’Ajuntament 
 
I.- L’AJUNTAMENT es farà càrrec de les autoritzacions, gestions i tràmits per a la 
cessió de l’espai descrit al pacte anterior, el manteniment, subministrament elèctric i el 
trasllat del senyal de vídeo de la càmera fins les instal·lacions de la CCMA. L’enllaç es 
farà a través de una connexió, validada per ambdues parts, amb un ample de banda, 
de baixada, suficient per realitzar les tasques de configuració i control, i, amb l’ample 
de banda de pujada necessari per tal de realitzar l’enviament del senyal de vídeo amb 
la qualitat prèviament validada per ambdues parts. 
II.- L’AJUNTAMENT declara conèixer les característiques i les descripcions tècniques 
del material objecte d'instal·lació i atorga des d'ara les autoritzacions necessàries per 
dur-la a terme sense inconvenients per part de la CCMA, en tant en quant reconeix 
expressament que no afecta la configuració ni les instal·lacions ni causa molèsties a 
d’altres usuaris d'aquestes. S’adjunta com annex 1 l’estudi tècnic corresponent amb 
els detalls de la instal·lació. 
En el mateix sentit, l’AJUNTAMENT garanteix de forma expressa a la CCMA i 
assumeix les responsabilitats derivades d’aquesta, quan al fet que en el moment de 
formalitzar aquest conveni les instal·lacions indicades compten amb tots els permisos i 
autoritzacions necessaris per assolir-la, de manera que reconeix que no existeix cap 
mena d’impediment per cap concepte per efectuar la instal·lació assumint la plena i 
exclusiva responsabilitat davant qualsevol reclamació o diferència que pugui sorgir. 
L’AJUNTAMENT garanteix a la CCMA el lliure accés del seu personal acreditat a la 
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ubicació en la qual s'instal·larà el material i equipament tècnic, i això als efectes de dur 
a terme les tasques d’instal·lació i posterior manteniment preventiu i correctiu, així 
com per garantir el seu funcionament en la tramesa de les imatges preses. 
 
Per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA 
 
I.- La CCMA, es farà càrrec de la instal·lació de la càmera i un armari rack 19”, i equip 
tècnic accessori al lloc convingut per les parts, fent-se càrrec dels costos i de les 
despeses de manteniment de l’equipament tècnic. 
II.- La CCMA garanteix a l’AJUNTAMENT que l’equipament tècnic instal·lat en el marc 
del present conveni de col·laboració compleix amb les especificacions tècniques i 
d’homologació requerides per la normativa vigent, no causa pertorbacions ni genera 
radiacions que afectin a la protecció de la salut. 
 
Vigència: 
El present conveni es pacta per un període de 4 anys a partir de la data de la seva 
signatura i les seves possibles renovacions fins a un màxim de 4 anys addicionals, si 
cap de les seves parts procedeix a la seva denúncia  amb una antelació de 30 dies 
naturals a la data de venciment. 
 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats. 
 
SISÈ. Les pròrrogues previstes al conveni hauran de ser acordades pel Ple de la 
Corporació.” 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 
INTERVENCIÓ 
 
12. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL NÚMERO F/2017/4. EXP. NÚM. 4/2017/eINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2017/4.  
  
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2017/4. 
  
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses.” 
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TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME 
 
 
13. LLICÈNCIES URBANISTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER PISOS I 

CASES VILANOVA, SL, PER A MODIFICAR LA DIVISIÓ HORITZONTAL DEL 
LOCAL COMERCIAL DE LA PLANTA BAIXA, CONSISTENT EN DIVIDIR-LO 
EN DOS LOCALS, SITUAT AL CARRER JOSEP LLANZA, 28-30.  EXP. NÚM. 
368/2017. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  PISOS I CASES VILANOVA, SL,  
NIFB6549361-1, per a SEGREGAR UN LOCAL COMERCIAL EN PLANTA BAIXA EN 
DOS LOCALS INDEPENDENTS, situats al carrer Josep Llanza, 28-30, cantonada amb 
el carrer Cuba, 8, d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i 
jurídic favorables amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Els elements resultants són: 

Element 1.- LOCAL 1 de superfície construïda 421 m2, amb accés pel carrer Josep 
Llanza, 28-30 bxs. 
Element 2.- LOCAL 2 de superfície construïda 59,68 m2, amb accés pel carrer de 
Cuba, 8 bxs.  

2. Les connexions a les xarxes de serveis que s’hagin de modificar a conseqüència 
de la variació de parcel·lació aniran a càrrec del propietari. 

3. La llicència queda condicionada al compliment dels requeriments generals per fer 
parcel·lacions i divisions horitzontals, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la 
llicència, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 

 
CONDICIONS GENERALS DE PARCEL·LACIONS I DIVISIONS HORITZONTALS 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

2. No s’entendrà concedida la llicència fins el moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’ajuntament. 

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.” 
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14. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ 
D’ALCALDIA. D170404 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades 
per Decret per delegació d’Alcaldia. 
 
Llicències urbanistiques 
 
1. Sol·licitud presentada per G. F. B., per arranjar i pintar façana, al C. Sínies, 1. 

(exp. 000119/2017-OBR). 
2. Sol·licitud presentada per COM. PROP. PG. SALVADOR ESPRIU, 3 per 

rehabilitar les façanes de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres, al Pg. Salvador 
Espriu, 3. (exp.000203/2017-OBR) 

3. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. JOSEP COROLEU, 83, per reparar 
façana principal del carrer Francesc Macià, 91-93, a l’Av. Francesc Macià, 93. 
(exp.000307/2017-OBR). 

4. Sol·licitud presentada per DELBET TRADE, SL, per a pintar façana lateral, al C. El 
Greco, 7 Esc. 5. (exp.000315/2017-OBR) 

5. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. AIGUA, 150, per a reparar esquerdes a 
la part superior de la façana de l’edifici i esquerdes en el sòcol de la façana lateral, 
al C. Aigua, 150. (exp.000323/2017-OBR) 

6. Sol·licitud presentada per EL GALL DE CORRAL, SCP, per a fer rampa d’accés 
de minusvàlids segons expedient d’activitats 91/2016-DACT, al C. Pelegrí 
Ballester, 16 bxs. 03. (exp.000342/2017-OBR) 

7. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a fer reparació 
puntual al ràfec de la coberta a l’avinguda Francesc Macià, 138 escala A. 
(356/2017) 

8. Sol·licitud presentada per A. LL. O., per fer substitució parcial del forjat de la 
coberta de l’edifici plurifamiliar, situat a la Pl. Llarga, 4. (exp.000357/2017-OBR // 
00022/2017-DHAB). 

9. Sol·licitud presentada per ORANGE ESPAGNE, SAU, per obrir rasa de 2M per a 
canalització de xarxa de telecomunicacions, a la Rda. Europa, 47. (exp. 
001143/2016-OBR). 

10. Sol·licitud presentada per S. F. S., per a fer instal·lació interior de gas, al C. Sant 
Magí, 31. (exp.000107/2017-OBR) 

11. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, per a obrir una 
rasa sobre vorera i calçada de 3*0,4M per connexió de gas, al C. Sant Magí, 31. 
(exp.000108/2017-OBR) 

12. Sol·licitud presentada per TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, per a substitució de 
sis pals de fusta, 2 pals al C. Joan d’Austria, 6, 1 pal al C. Isaac Peral, 8, 1 pal al 
C. Roger de Flor, 3, 1 pal al C. Alexandre Cabanyes, 19 i 1 pal al c. Rei Pere el 
Cerimoniós, 29. (exp. 000231/2017-OBR) 

13. Sol·licitud presentada per M. E. G. T., per fer instal·lació interior de gas en 
habitatge, al C. Josep Coroleu, 70-74. (exp. 000324/2017-OBR) 

14. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA, per a obrir rasa 
en vorera de 1M*0,4 per connexió de gas, al C. Josep Coroleu, 70-74. 
(exp.000325/2017-OBR) 
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15. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE 
COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES 
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. CP170404 
 

Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de comunicacions prèvies i 
declaracions responsables presentades per l’interessat. 
 
OBRES   
 
Primeres ocupacions 
 
1. Comunicació presentada per F. S. G., per primera ocupació de les obres 

d’ampliació de part de la primera planta de l’edifici comercial entre mitgeres de 
PB+1PP, situat a la rambla Josep Antoni Vidal, 27. (0001270/2016-OBR) 

2. Comunicació presentada per EDIFICACIONES VILANOVA, SL, per primera 
ocupació de la construcció de l’edifici plurifamiliar aïllat de PS+PB+4PP, amb 30 
habitatges (4 de protecció oficial) i pàrquing (41 places), a la rambla de Sant Jordi, 
10-12-14. (exp.305/2017-OBR) 

 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per BUXI CELINA SA, per canviar els paviments i 

enrajolar el bany, cuina, marcs de fusta i pintar, al Pg. Marítim, 79 1. 
(exp.000244/2017-OBR) 

2. Comunicació presentada per J. C. C. P., per a reformar cuina i bany, a la Pl. 
d’Eduard Maristany, E-C 2. (exp.000245/2017-OBR) 

3. Comunicació presentada per A. T. S., per a canviar sanitaris i rajoles i il·luminació, 
a la Torre d’Enveja, 27 3-2. (exp.000246/2017-OBR) 

4. Comunicació presentada per M. C. O., per canviar rajoles de la cuina i quarto de 
bany i sanitaris, al C. Alexandre de Cabanyes, 8 bxs. 4. (exp.000249/2017-OBR) 

5. Comunicació presentada per N. V. F., per substituir el terra de la cuina, a la Pl. 
Mediterrània, 7 3-1. (exp.000252/2017-OBR) 

6. Comunicació presentada per C. A. C., per a reformar bany, al C. Aiguamolls, 14, 3-
1. (exp000253/2017-OBR) 

7. Comunicació presentada per A. O. S., per a enrajolar cuina i bany, al C. Jardí, 36. 
(exp.000258/2017-OBR) 

8. Comunicació presentada per A. P. M., per canviar el paviment de la terrassa i 
posar tela butílica, al C. Estany, 9. (exp.000259/2017-OBR) 

9. Comunicació presentada per INVERSIONS FONT VILANOVA 2006, SL, per 
reformar bany i cuina, al C. Forn del Vidre, 22 1-1. (exp.000261/2017-OBR) 

10. Comunicació presentada per J. F. R. L., per  canviar banyera per plat de dutxa, a la 
Pl. Llarga, 19 3. (exp.000266/2017-OBR) 

11. Comunicació presentada per H. A. J., per enrajolar cuina i bany, al C. Josep 
Coroleu, 107 4-2. (exp.000267/2017-OBR) 

12. Comunicació presentada per M. E. S., per enderrocar armari d’obra sense tocar 
estructura, al C. Pelegrí Ballester, 18 1-3. (exp.000268/2017-OBR) 

13. Comunicació presentada per F. J. F. S., per reformar cuina, al C. Ramón i Cajal, 6. 
(exp.000269/2017-OBR) 

14. Comunicació presentada per F. A. T., per substituir rajoles de la cuina, al C. 
Pàdua, 24-26. (exp.000271/2017-OBR) 
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15. Comunicació presentada per T. F. R., per enrajolar bany, al C. Canigó, 1 7-1. 
(exp.000273/2017-OBR) 

16. Comunicació presentada per A. J. O., per  enrajolar i canviar paviment de bany i 
cuina, pintar habitatge, a la Rbla. Josep Tomàs Ventosa, 15 1. (exp.000274/2017-
OBR) 

17. Comunicació presentada per CONTRUCCIONES Y REFORMAS PROCONS, SL, 
per a enrajolar i canviar paviment de la cuina, al C. Lepant, 71-73 bxs. 1. 
(exp.000276/2017-OBR) 

18. Comunicació presentada per D. P. P., per a reformar 2 banys i cuina, al C. Ramon 
Marquet, 6 1-3. (exp.000277/2017-OBR) 

19. Comunicació presentada per C. T. C., per reformar cuina, canviar paviment del 
saló, fer climatització i pintar interior de l’habitatge, al Pg. Marítim, 58-60 3-2. 
(exp.281/2017-OBR) 

20. Comunicació presentada. per J. M. C. M., per a fer rampa accessible d’entrada al 
local, enrajolar i instal·lació de plat de dutxa, al C. Providència, 12. 
(exp.000287/2017-OBR) 

21. Comunicació presentada per A. G., per canviar banyera, pintar i col·locar parquet 
al habitatge, a la Rbla. Salvador Samà, 101 1 (exp.000290/2017-OBR) 

22. Comunicació presentada per C. Ú. G., per canviar banyera per plat de dutxa, al C. 
Tigre, 2 2-1. (exp.000299/2017-OBR) 

23. Comunicació presentada per V. U. R., per canviar banyera per plat de dutxa, a la 
Av. Francesc Macià, 4  3. (exp.000300/2017-OBR) 

24. Comunicació presentada per R. G. M., per canviar rajoles de la cuina, a la Rbla. la 
Pau, 99 1-1. (exp.000302/2017-OBR) 

25. Comunicació presentada per P. J. L. G., per reformar cuina i bany de l’habitatge, al 
C. Ones, 12 2-6. (exp.000309/2017-OBR) 

26. Comunicació presentada per I. P. N., per canviar rajoles i el paviment de la cuina, a 
la Av. Cubelles, 40 2-2. (exp.000313/2017-OBR) 

27. Comunicació presentada per M. F. C., per canviar rajoles de la cuina i bany, i 
substituir persianes de l’habitatge, a la Rbla. Principal, 55 Esc. D 3-2. 
(exp.000314/2017-OBR) 

28. Comunicació presentada per M. B. N., per canviar el marbre i el paviment de la 
cuina, al C. Joan Maragall,  23-25 2-3. (exp.000316/2017-OBR) 

29. Comunicació presentada per CONSTRUCCIONES Y OBRAS FONTMAR 2000, 
SL, per reformar el bany, a la Av. Garraf, 3. (exp.000318/2017-OBR) 

30. Comunicació presentada per M. D. N. R., per canviar el paviment de la cuina, al C. 
Pare Garí, 43 4-2. (exp.000320/2017-OBR) 

31. Comunicació presentada per F. J. H., per canviar banyera per plat de dutxa i 
col·locació d’ajudes tècniques i adaptació del lavabo, al C. Doctor Fleming, 5 4-2. 
(exp.000326/2017-OBR) 

32. Comunicació presentada per J. B. M., per canviar banyera per plat de dutxa i 
col·locació d’ajudes tècniques i adaptació del lavabo, a la Rda. Ibèrica, 87 1-2. 
(exp.000327/2017-OBR) 

33. Comunicació presentada per P. G. O., per canviar banyera per plat de dutxa i 
col·locació d’ajudes tècniques i adaptació del lavabo, al C. de l’Aigua, 70 2. 
(exp.000328/2017-OBR) 

34. Comunicació presentada per C. V. C., per canviar banyera per plat de dutxa i 
col·locació d’ajudes tècniques i adaptació del lavabo, a la Rda. Ibèrica, 151 3-4. 
(exp.000329/2017-OBR) 
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35. Comunicació presentada per J. M. T., per canviar banyera per plat de dutxa i 
col·locació d’ajudes tècniques i adaptació del lavabo, al C. Rio Guadalquivir, 22. 
(exp.000330/2017-OBR) 

36. Comunicació presentada per M. L. S., per canviar banyera per plat de dutxa i 
col·locació d’ajudes tècniques i adaptació del lavabo, a la Av. Francesc Macià, 83 
3-1. (exp.000331/2017-OBR) 

37. Comunicació presentada per S. E. M., per canviar banyera per plat de dutxa i 
col·locació d’ajudes tècniques i adaptació del lavabo, al C. Francesc Ivern, 6 A3 
porta 1. (exp.000332/2017-OBR) 

38. Comunicació presentada per C. R. G., per canviar banyera per plat de dutxa i 
col·locació d’ajudes tècniques i adaptació del lavabo, al C. Fuentsanta, 48 bxs. 
(exp.000333/2017-OBR) 

39. Comunicació presentada per E. D. R., per canviar banyera per plat de dutxa i 
col·locació d’ajudes tècniques i adaptació del lavabo, al C. St. Josep, 15 3B-2 
(exp.000334/2017-OBR) 

40. Comunicació presentada per M. J. R., per canviar banyera per plat de dutxa i 
col·locació d’ajudes tècniques i adaptació del lavabo, al C. Pare Garí, 71 1-2 
(exp.000335/2017-OBR) 

41. Comunicació presentada per T. M. B., per canviar banyera per plat de dutxa i 
col·locació d’ajudes tècniques i adaptació del lavabo, al C. St. Onofre, 116 5-2. 
(exp.000336/2017-OBR) 

42. Comunicació presentada per D. K. D. R., per canviar banyera per plat de dutxa i 
col·locació d’ajudes tècniques i adaptació del lavabo, a la Rbla. La Pau, 87 Esc. 1. 
(exp.000337/2017-OBR) 

43. Comunicació presentada per F. LL. T., per canviar banyera per plat de dutxa i 
col·locació d’ajudes tècniques i adaptació del lavabo, al C. Estany, 7 1-3. 
(exp.000338/2017-OBR) 

44. Comunicació presentada per P. M. R., per reformar cuina i bany de l’habitatge, al 
C. Roger de Flor, 12 1-1. (exp.000339/2017-OBR) 

45. Comunicació presentada per M. R. M., per canviar banyera per plat de dutxa i 
canviar rajoles, al C. Bruc, 13 1-1. (exp.000340/2017-OBR) 

46. Comunicació presentada per M. A. P., per reformar cuina i bany de l’habitatge, a la 
Rbla. Castell, 85 2-1. (exp.000345/2017-OBR) 

47. Comunicació presentada per M. I. L. C., per reformar cuina i canviar mobiliari, al C. 
Montmell, 4 1-1. (exp.000346/2017-OBR) 

48. Comunicació presentada per V. F. P., per canviar el paviment de la terrassa de 
l’habitatge, al C. Joan d’Austria, 22 bxs. 1. (exp.000348/2017-OBR) 

49. Comunicació presentada per M. S. P., per canviar banyera per plat de dutxa, al Pg. 
Voramar, 3 Esc. A 4-1. (exp.000349/2017-OBR) 

50. Comunicació presentada per P. B., per canviar el paviment de la terrassa de 
l’habitatge, al C. Barcelona, 54. (exp.000355/2017-OBR) 

 
 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
16. INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA 

COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER.- Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i 
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 

 
La relació comença amb H. C. G. i finalitza amb A. M. M.. 

 
SEGON.- Facultar l’Il·lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.” 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.20 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari accidental. 
 
 
 
 
 
 
      Neus Lloveras Massana                                         Josep Gomariz Meseguer 

 
 


